
Referencia Cód. 

Especialidad

Denominación comercial Aportación 

organismo

Aportación 

paciente

3480606 3480606 Estabilitzador. Base quadrada amb dos bitutors curts rígids, graduables a 

l'ALTURA, D'ACER, FOLRATS I CORRETJAM (MODEL FINS AL TRONC) (A)

968,8 27,33

4060601 4060601 Guant amb o sense protecció de puntes, a mida.  D - H 99,36 27,27

4060602 4060602 Guant amb màniga fins al colze, a mida.  D - H 121,15 27,27

4060603 4060603 Guant fins a metacarpofalàngiques amb inclusió fins a interfalàngica del dit 

polze, a mida.  D - H

46,49 27,27

4060604 4060604 Guant fins a metacarpofalàngiques amb inclusió fins a interfalàngica del dit 

polze, amb màniga fins al colze, a mida.  D - H

65,55 27,27

4060605 4060605 Guant sencer amb separadors interdigitals, a mida.  D - H 76,02 27,27

4060606 4060606 Guant fins a metacarpofalàngiques amb inclusió fins a interfalàngica del dit 

polze i separadors interdigitals, a mida.  D - H

59,19 27,27

4060607 4060607 Màniga de canell fins al braç, a mida.  D - H 29,16 27,27

4060608 4060608 Màniga amb guant, a mida.  D - H 115,28 27,27

4060609 4060609 Màniga amb guant fins a metacarpofalàngiques amb inclusió fins a 

interfalàngica del dit polze, a mida.  D - H

72,54 27,27

4060610 4060610 Màniga amb extensió d'espatlla infantil, a mida.  D - H 88,28 27,27

4060611 4060611 Màniga amb extensió d'espatlla d'adult, a mida.  D - H 88,28 27,27

4060612 4060612 Màniga amb guant fins a metacarpofalàngiques amb inclusió fins a 

interfalàngica del dit polze i extensió d'espatlla, a mida.  D - H

121,34 27,27

4060613 4060613 Mitjó amb didals, a mida.  D - H 89,55 27,27

4060614 4060614 Turmellera, a mida.  D - H 37,71 27,27

4060615 4060615 Mitja fins al genoll, a mida.  D - H 58,56 27,27

4060616 4060616 Mitja fins a la cuixa, a mida.  D - H 86,13 27,27

4060617 4060617 Mitja sencera amb extensió fins a la cintura, a mida.  D - H 95,22 27,27

4060618 4060618 Pantalons de camal curt infantil, a mida.  D - H 42,77 27,27

4060619 4060619 Pantalons de camal curt adult, a mida.  D - H 60,89 27,27

4060620 4060620 Pantalons infantils, a mida.  D - H 96,93 27,27

4060621 4060621 Pantalons d'adult, a mida.  D ¿ H 200,75 27,27

4060622 4060622 Faixa lumbar amb tirants infantil, a mida.  D - H 57,65 27,27

4060623 4060623 Faixa lumbar amb tirants d'adult, a mida.  D - H 73,1 27,27

4060624 4060624 Tronc sencer sense mànigues infantil, a mida.  D - H 118,94 27,27

4060625 4060625 Tronc sencer sense mànigues d'adult, a mida.  D - H 138,27 27,27

4060626 4060626 Tronc sencer amb mànigues curtes infantil, a mida.  D - H 94,73 27,27

4060627 4060627 Tronc sencer amb mànigues curtes d'adult, a mida.  D - H 194,67 27,27

4060628 4060628 Tronc sencer amb mànigues llargues (guant) infantil, a mida.  D - H 221,26 27,27

4060629 4060629 Tronc sencer amb mànigues llargues (guant) d'adult, a mida.  D - H 305,33 27,27

4060630 4060630 Samarreta fins al coll sense màniga, infantil, a mida.  D ¿ H 94,73 27,27

4060631 4060631 Samarreta fins al coll sense màniga, de dona, a mida.  D - H 154,01 27,27

4060632 4060632 Samarreta fins al coll sense màniga, d'home, a mida.  D - H 122,55 27,27

4060633 4060633 Samarreta fins al coll amb mànigues curtes, infantil, a mida.  D - H 94,73 27,27

4060634 4060634 Samarreta fins al coll amb mànigues curtes, de dona, a mida.  D - H 224,75 27,27

4060635 4060635 Samarreta fins al coll amb mànigues curtes, d'home, a mida.  D ¿ H 181,5 27,27

4060636 4060636 Samarreta fins al coll amb mànigues llargues, infantil, a mida.  D - H 94,73 27,27

4060637 4060637 Samarreta fins al coll amb mànigues llargues, de dona, a mida.  D - H 250,02 27,27

4060638 4060638 Samarreta fins al coll amb mànigues llargues, d'home, a mida.  D - H 225,79 27,27

4060639 4060639 Suport per al coll infantil, a mida.  D - H 25,2 27,27

4060640 4060640 Suport per al coll d'adult, a mida.  D - H 37,18 27,27

4060641 4060641 Suport per al mentó, a mida.  D - H 48,09 27,27

4060642 4060642 Suport per al coll i mentó, a mida.  D - H 82,58 27,27

4060643 4060643 Màscara per a la cara descoberta, a mida.  D - H 145,38 27,27



4060644 4060644 Màscara per a la cara coberta, a mida.  D - H 187,44 27,27

4060645 4060645 Màscara banda labial, a mida.  D - H 16,18 27,27

4060646 4060646 Màscara banda labial i nas, a mida.  D - H 39,1 27,27

4060647 4060647 Màscara frontal, a mida.  D - H 42,38 27,27

4060648 4060648 Màscara de pressoteràpia de silicona emmotllable, amb suport extern de 

termoplàstic flexible i transparent, tanques de Velcro elàstic, a mida.  D - H

1139,98 27,27

4060660 4060660 Guant amb dits fins a interfalàngiques proximals o distals sense protecció de 

puntes, a mida.  D - H

77,55 27,27

4060661 4060661 Guant amb dits fins a interfalàngiques proximals o distals sense protecció de 

puntes, fins al colze, a mida.  D - H

105,51 27,27

4060662 4060662 Guant fins a metacarpofalàngiques amb inclusió fins a interfalàngica del dit 

polze, a mida.  D - H

12,94 27,27

4060663 4060663 Guant fins a metacarpofalàngiques amb inclusió fins a interfalàngica del dit 

polze amb màniga fins al colze, a mida.  D - H

59,14 27,27

4060664 4060664 Màniga amb subjecció superior de silicona, estàndard. 39,44 27,27

4060665 4060665 Màniga amb subjecció superior de silicona, a mida.  D - H 62,85 27,27

4060666 4060666 Màniga amb guant fins a metacarpofalàngiques amb inclusió fins a 

interfalàngica del dit polze amb subjecció superior de silicona, estàndard.

54,55 27,27

4060667 4060667 Màniga amb guant fins a metacarpofalàngiques amb inclusió fins a 

interfalàngica del dit polze, amb subjecció superior de silicona, a mida.  D - H

104,15 27,27

4060668 4060668 Màniga amb prolongació d'espatlla, estàndard. 36,97 27,27

4060669 4060669 Màniga amb prolongació d'espatlla, a mida.  D - H 109,14 27,27

4060670 4060670 Màniga amb guant fins a metacarpofalàngiques amb inclusió fins a 

interfalàngica del dit polze i prolongació d'espatlla, estàndard.

53,76 27,27

4060671 4060671 Màniga amb guant fins a metacarpofalàngiques amb inclusió fins a 

interfalàngica del dit polze i prolongació d'espatlla, a mida.  D - H

184,55 27,27

4060672 4060672 Mitjó amb dits dels peus, a mida.  D - H 89,35 27,27

4060673 4060673 Mitja fins al genoll amb puntera oberta o tancada, estàndard. 22,96 27,27

4060674 4060674 Mitja fins al genoll amb puntera oberta o tancada, a mida.  D - H 57,94 27,27

4060675 4060675 Mitja fins a la cuixa amb subjecció de silicona, estàndard. 59,14 27,27

4060676 4060676 Mitja fins a la cuixa amb subjecció de silicona, a mida.  D - H 81,86 27,27

4060677 4060677 Mitja fins a la cuixa amb extensió fins a la cintura, estàndard. 18,43 27,27

4060678 4060678 Mitja fins a la cuixa amb extensió fins a la cintura, a mida.  D - H 105,59 27,27

4060679 4060679 Mitges de dues cames amb cintura regulable, estàndard. 63,88 27,27

4060680 4060680 Mitges de dues cames amb cintura regulable, a mida.  D - H 305,84 27,27

4060681 4060681 Mitges de dues cames fins a la cintura amb una compressió decreixent de 23-32 

mm Hg, a mida.  D ¿ H

305,84 27,27

4060682 4060682 Mitges de dues cames fins a la cintura amb una compressió decreixent de 34-60 

mm Hg, a mida.  D ¿ H

322,03 27,27

4060683 4060683 Mitges de dues cames fins a la cintura amb una cama sencera i l'altra sobre el 

genoll amb una compressió decreixent de 23-32 mm Hg, a mida.  D - H

324,29 27,27

4060684 4060684 Mitges de dues cames fins a la cintura amb una cama sencera i l'altra sobre el 

genoll amb una compressió decreixent de 34-60 mm Hg, a mida.  D - H

321,98 27,27

4060685 4060685 Pantalons de camal curt de dues cames amb cintura regulable fins al genoll, a 

mida.  D - H

333,88 27,27

4060686 4060686 Suspensori per a home per adaptar a mitges de dues cames.  D - H 16,46 27,27

4330001 4330001 Coixí de seient antiescares d'escuma viscoelàstica amb un gruix mínim de 6 cm. 33,55 27,27

4330002 4330002 Coixí de seient antiescares de gel de silicona en la seva totalitat, amb un gruix 

mínim de 3 cm.

62,09 27,27

4330003 4330003 Coixí de seient antiescares de cèl·lules d'aire intercomunicades d'un perfil, alt o 

baix, mitjançant una o dues vàlvules.*  D - H

323,25 27,27

4330004 4330004 Coixí de seient antiescares de posicionament format de base anatòmica rígida 

i/o mòduls de gel de diferent densitat.**  D - E - H

562,35 27,27



4330005 4330005 Coixí de seient antiescares de neoprè de cèl·lules d'aire intercomunicades de 

tres perfils (alt, mitjà i baix) mitjançant una vàlvula memoritzadora de

380,49 27,27

4480601 4480601 Estabilitzador amb control i subjecció del desplaçament anteroposterior, 

graduable en alçada, amb rodes.  D - H

1241,96 27,27

4480602 4480602 Suport de cap, adaptat a estabilitzador. 185,35 27,27

4482101 4482101 Pla inclinat regulable, amb una base horitzontal sobre la qual es col·loca el 

pacient, i una sèrie de cingles per a la subjecció passiva del pacient.

1426,28 27,27

4482102 4482102 Pla inclinat regulable en extensió i inclinació per a posició en pron amb control 

de pelvis, tronc i d'abducció de les extremitats inferiors amb una s

1513,65 27,27

4482103 4482103 Safata desmuntable especial, adaptada a pla inclinat regulable en extensió i 

inclinació.

403,93 27,27

6030602 6030602 Ortesi semirígida lumbosacra amb reforços posteriors i laterals amb un 

perímetre abdominal mesurat a nivell de trocànters, de més de 80 cm per a 

dona

45,09 27,27

6030606 6030606 Ortesi semirígida lumbosacra amb reforços posteriors i laterals, amb un 

perímetre abdominal mesurat a nivell de trocànters quan no es pugui adaptar 

un

198,4 27,27

6030610 6030610 Ortesi lumbosacra dinàmica, de teixit amb marc rígid posterolateral 

interarticulada, quan no es pugui adaptar un article prefabricat, previ motlle de

390,79 27,27

6030612 6030612 Ortesi semirígida lumbosacra amb reforços posteriors per eventració o 

abdomen pèndul amb perímetre abdominal mesurat a nivell de trocànters, de 

més de

57,2 27,27

6030614 6030614 Ortesi semirígida lumbosacra amb reforços posteriors per eventració o 

abdomen pèndul amb perímetre abdominal mesurat a nivell de trocànters 

quan no es

198,4 27,27

6030615 6030615 Ortesi semirígida lumbosacra per al tractament de colostomies i ileostomies 

amb eventració abdominal i hèrnia quan no es pugui adaptar un article pref

223,75 27,27

6030616 6030616 Ortesi rígida lumbosacra estàndard  amb un perímetre de maluc de més de 71 

cm i menys de 117 cm.

244,71 27,27

6030617 6030617 Ortesi rígida lumbosacra termoplàstica, fora de les mides establertes pel 

corresponent article estàndard, quan no es pugui adaptar un article prefabri

386,33 27,27

6030618 6030618 Ortesi rígida lumbosacra de marc rígid amb reforços posteriors i laterals amb 

perímetre abdominal mesurat a nivell de trocànters de més de 76 cm o de

118,18 27,27

6030619 6030619 Ortesi rígida lumbosacra de marc rígid amb reforços posteriors i laterals, fora de 

les mides establertes pel corresponent article estàndard, quan no e

376,67 27,27

6030620 6030620 Ortesi lumbosacra dinàmica, de teixit amb marc rígid posterolateral 

interarticulada amb perímetre abdominal mesurat a nivell de trocànters, de 

més de

158,77 27,27

6030902 6030902 Ortesi semirígida dorsolumbar amb tirants axil·lars amb un perímetre 

abdominal mesurat a nivell de trocànters, de més de 79 cm o menys de 129 cm 

per a

47,79 27,27

6030904 6030904 Ortesi semirígida dorsolumbar amb tirants axil·lars fora de les mides 

establertes pel corresponent article estàndard.  E

243,64 27,27

6030908 6030908 Ortesi rígida dorsolumbar de polipropilè amb recolzament esternal.  E 431,86 27,27

6030909 6030909 Ortesi de mòdul de plàstic de dos densitats per al tractament de malalties 

neurodegeneratives o, paràlisi cerebral amb un perímetre de maluc de més de

699,71 27,27

6030911 6030911 Ortesi de plàstic de dos densitats per al tractament de malalties 

neurodegeneratives o paràlisi cerebral fora de les mides establertes pel 

corresponen

805,95 27,27

6030912 6030912 Ortesi dorsolumbar de teixit i marc rígid posterolateral i tirants axil·lars amb un 

perímetre abdominal mesurat a nivell de trocànters, de més de 76 c

158,9 27,27

6030914 6030914 Ortesi dorsolumbar de teixit i marc rígid posterolateral i tirants axil·lars, fora de 

les mides establertes pel corresponent article estàndard (Corsé

388,03 27,27



6030916 6030916 Ortesi dorsolumbar bivalva amb espatlleres i recolzament esternal des del 

pubis, previ motlle de guix (Body Jacket).

481,92 27,27

6030918 6030918 Marc rígid d'hiperextensió amb recolzament esternal i banda púbica i cingla 

posterior, folrat en els punts de recolzament (Jewet).

218,18 27,27

6030919 6030919 Ortesi dorsolumbar bivalva de mòdul prefabricat d'escuma de poliuretà rígida 

amb espatlleres des del pubis.  E

336,41 27,27

6030922 6030922 Marc d'hiperextensió rígid amb recolzaments púbic i esternal unit amb banda 

anterior i cingla posterior, folrat en els punts de recolzament (Cotilla c

143,7 27,27

6030924 6030924 Ortesi de tres punts, amb ancoratges a la cuixa, tronc i axil·les per al tractament 

de l'escoliosi del lactant (Kalabas).*

129,63 27,27

6030926 6030926 Ortesi de tres valves per al tractament de l'escoliosi lumbar  composta d'una 

placa pelviana, una placa iliolumbar i una placa toràcica construïda en

623,23 27,27

6030928 6030928 Ortesi de mòdul prefabricat de polipropilè, folrada d'escuma i amb coixinets de 

pressió per al tractament de l'escoliosi lumbar (Boston).**  D - E - H

699,8 27,27

6030930 6030930 Ortesi per al tractament d'escoliosi, composta de cistella pelviana i plaques 

lumbars i toràciques, unides a les barres anterior i posterior, ajustabl

643,95 27,27

6030931 6030931 Ortesi de polipropilè monovalva, amb coixinets de pressió pel tractament de 

l'escoliosi lumbar, a mida previ motlle de guix.**  D - E - H

805,95 27,27

6030934 6030934 Ortesi per al tractament de l'escoliosi de termoplàstic amb inclinació lateral, 

per a l'ús nocturn.**

669,89 27,27

6030936 6030936 Ortesi dinàmica de correcció de l'escoliosi dorsolumbar alta amb fixació 

clavicular amb termoplàstic rígid monovalva, compressions a convexitats i obe

730,59 27,27

6030938 6030938 Ortesi per al tractament de la cifosi, amb articulacions laterals regulables 

(Michel-Alegre).**

694,22 27,27

6030940 6030940 Ortesi per al tractament de la cifosi, composta d'una cistella pelviana de 

termoplàstic rígid; recolzament esternal graduable i barres laterals, i rec

720,11 27,27

6030942 6030942 Ortesi per al tractament de la cifosi, bivalva amb recolzament a l'àpex de la 

corba i contrarecolzament esternal.**

735,76 27,27

6030944 6030944 Placa descifosant amb tirants axil·lars, glòtic i ancoratge subcostal.** 112,29 27,27

6030946 6030946 Ortesi de tres bandes elàstiques per al tractament de l'escoliosi lumbar, 

composta de banda pelviana, banda iliolumbar i una banda toràcica, unides a

196,06 27,27

6030948 6030948 Ortesi per al tractament del pit en carena, de termoplàstic, amb suport a 

l'estern (Cotilla de Vidal).**

654,33 27,27

6030950 6030950 Ortesi per al tractament de la cifosi, bivalva amb suport a l'àpex de la corba, 

contrarecolzament a l'estern i bandes axil·lars articulades.**

630,42 27,27

6030952 6030952 Recanvi de recolzament corrector de cotilla de Boston.** 50,64 27,27

6030954 6030954 Recanvi de placa de cotilla Stagnara-Liones.** H 112,94 27,27

6030956 6030956 Recanvi de barra de cotilla Stagnara-Liones.** 92,9 27,27

6030958 6030958 Recanvi de frontissa de cotilla Stagnara-Liones.** 44,14 27,27

6030960 6030960 Recanvi de recolzament posterior de cifosi (parell).** H 40,15 27,27

6030962 6030962 Recanvi de recolzament anterior esternal.** 34,75 27,27

6031202 6031202 Collaret confeccionat amb barnilla de metall mal·leable de dues peces, folrat, 

ajustable mitjançant l'elasticitat del material.

55,79 27,27

6031204 6031204 Suport cervical de dues peces ajustables amb plaques de recolzament de mentó 

i occipital graduables, de material semirígid.

46,12 27,27

6031501 6031501 Minerva amb recolzament mentonià, occipital i a l'estern, espatlles i regió 

supraescapular prefabricada.

157,25 27,27

6031502 6031502 Minerva amb recolzament mentonià, occipital, a l'estern, espatlles, graella 

costal i regió supraescapular previ motlle de guix.

386,95 27,27

6031503 6031503 Ortesi de duralumini mal·leable amb placa esternal i prolongació d'espatlles, 

amb recolzament mentonià i occipital graduables, amb o sense cingla d'im

91,34 27,27

6031802 6031802 Minerva lionesa valva posterior d'occipitals a sacre, adaptada mitjançant cingla 

elàstica sobre el coll, de material termoplàstic amb motlle de guix p

355,64 27,27



6031804 6031804 Llit per al tractament de l'escoliosi del lactant. Llit de repòs de plàstic o 

semblant enconxat, amb cingla de tracció sobre la convexitat (llit de De

336,34 27,27

6031806 6031806 Ortesi per al tractament de l'escoliosi o cifosi composta d'una cistella pelviana, 

una superestructura metàl·lica unida a un anell cervical amb dos re

674,14 27,27

6031808 6031808 Ortesi per al tractament de l'escoliosi, composta de cistella pelviana tipus 

Barcelona de polipropilè, una superestructura metàl·lica unida a un anell

677 27,27

6031812 6031812 Recanvi de cistella pelviana  de Milwaukee.** 367,52 0

6031814 6031814 Recanvi de cistella pelviana tipus Barcelona de Milwaukee.** 466,44 0

6031816 6031816 Recanvi de recolzaments per a la pulsió endavant d'espatlla de Milwaukee.** 28,14 0

6031818 6031818 Recanvi de recolzaments costelles flotants de Milwaukee.** 19,24 0

6031820 6031820 Recanvi de recolzament toràcic en L de Milwaukee.** 19,24 0

6031822 6031822 Recanvi de recolzament lumbar triangular de Milwaukee.** 12,65 0

6031824 6031824 Recanvi d'hamaca axil·lar de Milwaukee.** 12,67 0

6031826 6031826 Recanvi d'espatllera de Milwaukee.** 18,89 0

6031828 6031828 Recanvi de contrarecolzament toràcic de Milwaukee.** 11,55 0

6031830 6031830 Recanvi de recolzament lumbar de Milwaukee.** 19,86 0

6031832 6031832 Recanvi de barra de cotilla de Milwaukee.** 66,86 0

6031834 6031834 Recanvi d'arc botant de Milwaukee.** 23,57 0

6031836 6031836 Recanvi de collaret cervical de Milwaukee.** 127,09 0

6060306 6060306 Ortesi passiva per al dit polze amb termoplàstic. Ortesi per mantenir el dit 

polze en oposició o abducció.

64,21 10,91

6060312 6060312 Ortesi dinàmica per obligar a l'extensió o flexió d'una o més articulacions d'un 

dit, estàndard.

31,84 10,91

6060316 6060316 Ortesi dinàmica amb termoplàstic per mantenir el dit polze en oposició o 

abducció, estàndard.

49,15 10,91

6060602 6060602 Ortesi passiva per mantenir les articulacions metacarpofalàngiques en una 

posició determinada, amb termoplàstic.

67,37 10,91

6060604 6060604 Ortesi activa per obligar a la extensió o flexió de les articulacions 

metacarpofalàngiques. Ortesi extensora de les articulacions 

metacarpofalàngiques

86,38 10,91

6060607 6060607 Ortesi activa per obligar a l'extensió o flexió de les articulacions 

metacarpofalàngiques i additament extensor/abductor de dit polze.

86,38 10,91

6060608 6060608 Ortesi activa per a flexió de les articulacions metacarpofalàngiques i extensió 

de les interfalàngiques.

86,38 10,91

6061202 6061202 Ortesi passiva de canell amb termoplàstic. Ortesi passiva per mantenir les 

articulacions de canell en una posició determinada.

9,14 27,27

6061204 6061204 Ortesi activa de canell amb termoplàstic. Ortesi dinàmica per a flexió o extensió 

de l'articulació de canell.

77,32 27,27

6061302 6061302 Ortesi activa de canell, mà i dits. Ortesi dinàmica per a dorsoflexió de canell, 

flexió metacarpofalàngica i extensió interfalàngica, polze en abducci

245,5 27,27

6061303 6061303 Ortesi passiva de canell, mà i dit polze amb termoplàstic. Ortesi passiva per 

mantenir el dit polze en oposició o abducció.

110,32 27,27

6061306 6061306 Ortesi passiva de canell, mà i dits amb termoplàstic. Ortesi passiva per 

mantenir les articulacions de canell, metacarpofalàngiques i interfalàngiques

110,32 27,27

6061310 6061310 Ortesi activa de canell, mà i dits. Ortesi dinàmica per a dorsoflexió de canell 

amb flexió metacarpofalàngica i extensió interfalàngica.

245,5 27,27

6061502 6061502 Ortesi passiva de colze amb termoplàstic. Ortesi passiva per mantenir 

l'articulació de colze en una posició determinada.

98,97 27,27

6061504 6061504 Ortesi dinàmica amb termoplàstic per a flexió o extensió de colze mitjançant 

sistema elàstic i articulació de colze segons prescripció.   D - E

359,75 27,27

6061505 6061505 Ortesi dinàmica per a flexió o extensió de colze amb una o dues articulacions 

policèntriques de colze incloses.

306,89 27,27

6061506 6061506 Ortesi passiva d'avantbraç per a la immobilització òssia abastant des de canell 

fins a supracòndils, amb termoplàstic. Braçalet d'avantbraç.

125,32 27,27



6062402 6062402 Ortesi passiva de braç per a immobilització òssia abastant des de l'epicòndils 

fins a l'articulació glenohumeral amb termoplàstic, estàndard. Braçalet

92,08 27,27

6062404 6062404 Ortesi passiva de braç per a immobilització òssia abastant des de l'epicòndils 

fins a l'articulació glenohumeral, amb termoplàstic, a mida, quan no es

237,09 27,27

6062704 6062704 Ortesi passiva per a immobilització òssia abastant des del terç proximal 

d'avantbraç fins a l'articulació glenohumeral, amb termoplàstic.

225,08 27,27

6062705 6062705 Ortesi dinàmica per a la immobilització òssia abastant des del terç proximal 

d'avantbraç fins a l'articulació glenohumeral amb articulació de colze se

317,05 27,27

6062707 6062707 Ortesi dinàmica de membre superior amb funció limitadora del moviment de 

l'articulació escapulohumeral.

27,75 27,27

6062709 6062709 Coixí d'abducció d'espatlla dinàmic i regulable amb dispositiu pneumàtic. 109,7 27,27

6062710 6062710 Ortesi multiarticulada de membre superior amb termoplàstic. Ortesi 

multiarticulada per a control de les articulacions d'espatlla, colze i mà (tipus Po

442,61 27,27

6063601 6063601 Articulació de colze flexible per a ortesi termoconformada. 90,14 0

6063603 6063603 Articulació de colze rígida amb sistema passiu regulable amb flexoextensió per 

a ortesi termoconformada.

260,94 0

6063605 6063605 Articulació de colze rígida amb sistema dinàmic progressiu regulable amb 

flexoextensió per a ortesi termoconformada.   D - E

315,78 0

6063606 6063606 Articulació de colze rígia tipus cremallera o roda dentada amb bloqueig 

automàtic.

162,07 0

6063607 6063607 Articulació de colze rígida monocèntrica. 50 0

6063609 6063609 Articulació de colze rígida policèntrica. 59,09 0

6120602 6120602 Ortesi de peu. Botina dinàmica multiarticulada en migpeu per a la correció de 

les deformacions congènites de l'avantpeu.**

73,41 27,27

6120618 6120618 Ortesi posterior dinàmica antiequí modelada, de termoplàstic, que abasta des 

de l'avantpeu fins al terç proximal del panxell. Prefabricat.***

86,38 27,27

6120619 6120619 Ortesi supramaleolar de peu amb termoplàstic dinàmica, no articulada, que 

abasta com a màxim fins al terç mitjà del panxell per a pacients neurològics

227,32 27,27

6120620 6120620 Ortesi posterior dinàmica antiequí modelada, de termoplàstic, que abasta des 

de l'avantpeu fins al terç proximal del panxell, quan no es pugui adaptar

202,84 27,27

6120621 6120621 Ortesi supramaleolar de peu amb termoplàstic dinàmica, articulada amb doble 

valva, que abasta com a màxim fins al terç mitjà del panxell per a pacient

295,5 27,27

6120623 6120623 Ortesi passiva de turmell, immobilitzadora de l'articulació tibiotarsiana, 

conformada per dos peces de termoplàstic (posterior i anterior), que abasta

184,41 27,27

6120625 6120625 Ortesi activa de turmell, semirígida amb termoplàstic, per a control 

mediolateral de l'articulació tibiotarsiana mitjançant hemivalves mal·leolars d'a

85,48 27,27

6120626 6120626 Ortesi posterior dinàmica antiequí, amb fleix lateral i plantilla termoplàstica 

per a l'interior de calçat (Jousto).

203,22 27,27

6120627 6120627 Ortesi de turmell immobilitzadora de l'articulació tibiotarsiana, de marxa en 

descàrrega amb sola de balancí, sense articulació.

107,32 27,27

6120628 6120628 Bitutor curt. Ortesi composta de dues barres (medial i  lateral) rígides d'acer o 

dur-alumini ancorades al calçat, amb banda posterior metàl·lica i gu

158,99 27,27

6120629 6120629 Ortesi de turmell immobilitzadora de l'articulació tibiotarsiana, de marxa en 

descàrrega amb sola de balancí, amb articulació regulable de la flexoext

145,81 27,27

6120630 6120630 Monotutor curt articulat. Ortesi composta d'una barra (medial o  lateral) rígida 

d'acer o dur-alumini ancorades al calçat, amb banda posterior metàl·l

136,41 27,27

6120632 6120632 Cingla en T amb tanca, per a correcció de valg i var, de cuir. 36,36 0

6120634 6120634 Cingla en T doble amb doble tanca, per a correcció de valg i var, de cuir. 40,91 0



6120635 6120635 Ortesi activa de turmell de termoplàstic, que abasta des de l'avantpeu fins al 

terç proximal de la tíbia amb articulació de turmell segons prescripció

176,03 27,27

6120636 6120636 Cassoleta de taló de termoplàstic amb prolongacions superiors flexibles per 

adaptar a ortesi.

36,25 0

6120637 6120637 Ortesi activa tibial funcional PTB de termoplàstic rígid, amb recolzament al 

tendó rotular i composta de dues valves (anterior i posterior) que abasta

167,34 27,27

6120640 6120640 Bitutor curt. Ortesi composta de dues barres (medial i  lateral) rígides d'acer o 

dur-alumini, ancorades al calçat i banda posterior metàl·lica i guar

158,99 27,27

6120646 6120646 Botina de cuir previ motlle de guix, per introduir en calçat, amb estrep per 

adaptar a bitutor llarg.

194,73 0

6120648 6120648 Estrep per adaptar a bitutor curt. 100,45 0

6120660 6120660 Recanvi de banda posterior metàl·lica de bitutor curt. 111,95 0

6120662 6120662 Recanvi de guarniment de bitutor curt. 86,96 0

6120668 6120668 Ortesi activa tibial funcional PTB de termoplàstic rígid, amb recolzament al 

tendó rotular i composta de dues valves (anterior i posterior) que abasta

360,87 27,27

6120902 6120902 Ortesi elàstica de genoll amb fleixos laterals. 31,86 27,27

6120903 6120903 Ortesi elàstica de genoll amb articulació lateral, tirants creuats i sistema de 

fixació.

45,5 27,27

6120904 6120904 Ortesi de genoll rígida termoconformada i folrada, a mida.   E 188,75 27,27

6120905 6120905 Ortesi d'immobilització postquirúrgica en tèxtil o escuma amb fleixos de reforç 

lateral i posterior.

50,05 27,27

6120906 6120906 Ortesi de flexoextensió del genoll mitjançant articulació monocèntrica  

graduable i bandes rígides de cuixa i cama per a correcció de limitació articu

136,41 27,27

6120908 6120908 Ortesi per al control d'inestabilitat de l'articulació del genoll en el sentit 

mediolateral i anteroposterior amb barres laterals articulades policènt

470,59 27,27

6120912 6120912 Ortesi antirecorbat, amb articulació policèntrica per limitar la hiperextensió de 

l'articulació de genoll.

227,32 27,27

6120918 6120918 Ortesi per al control d'inestabilitat de l'articulació del genoll en el sentit 

mediolateral i anteroposterior amb barres laterals articulades policènt

429,61 27,27

6120920 6120920 Ortesi de genoll per a correcció del var o valg amb articulació lateral i/o medial.   

E

421,25 27,27

6121204 6121204 Ortesi activa femoral correctora de genoll  valg o var amb barra externa o 

interna, unida a botines i cèrcol de la cuixa amb cingla elàstica al genoll

221,32 27,27

6121205 6121205 Ortesi activa femoral de termoplàstic rígid, lateral i posterior amb recolzament 

al tendó de la ròtula, que impedeix la flexió del genoll durant la fa

356,55 27,27

6121206 6121206 Ortesi activa femoral correctora de genoll valg o var, amb barra externa o 

interna, unida a botines i cèrcol de la cuixa amb cingla elàstica al genoll

442,59 27,27

6121208 6121208 Ortesi passiva femoral en forma de cua de sirena. Ortesi passiva per a correcció 

de tíbies vares o genoll valg, composta de dues valves medials de tur

243,47 27,27

6121212 6121212 Bitutor llarg. Ortesi composta de dues barres (medial i lateral) rígides d'acer o 

duralumini i tres bandes posteriors metàl·liques i guarniments, dues

346,86 27,27

6121214 6121214 Ortesi activa femoral funcional QTB, que abasta de peu a cuixa, composta de 

dos encaixos de termoplàstic rígid, un quadrangular amb recolzament a l'is

411,66 27,27

6121215 6121215 Ortesi femoral TPV de polipropilè termoconformat al buit. Composta de dues 

barres laterals, encaix quadrangular, fèrula posterior antiequí dinàmica i

465,35 27,27

6121216 6121216 Recanvi de guarniment de bitutor llarg. 118,31 0

6121218 6121218 Ortesi passiva femoral. Tubular bivalvo (anterior i posterior) amb termoplàstic 

rígid, que abasta des del terç distal del peu fins al terç proximal de

368,81 27,27



6121221 6121221 Monotutor llarg 3809,9 27,27

6121223 6121223 Estrep per adaptar a bitutor llarg. 140,91 0

6121226 6121226 Recanvi de banda posterior metàl·lica de bitutor llarg. 66,13 0

6121502 6121502 Fèrula de Grenier. Ortesi composta de dues valves medials de cuixa unides per 

articulació  lliure per impedir la marxa d'adducció.  H

306,15 27,27

6121505 6121505 Ortesi activa de maluc composta d'hemivalves femorals i abraçaderes condilars 

unides mitjançant barra articulada per a la luxació congènita de maluc.*

351,11 27,27

6121506 6121506 Ortesi passiva de maluc tipus coixí de Frejka per a luxació congènita de 

malucs.*

25,92 27,27

6121509 6121509 Ortesi passiva de maluc, composta d'hemivalves femorals unides mitjançant 

barra graduable amb subjecció anterior i posterior a arnès d'esquena  per a

242,45 27,27

6121510 6121510 Ortesi passiva de maluc, tipus arnès de Pavlick per a luxació congènita de 

malucs.*

99,35 27,27

6121513 6121513 Ortesi passiva de maluc, tipus Tübingen per a luxació congènita de malucs.* 156,45 27,27

6121516 6121516 Ortesi activa de maluc tipus Atlanta, que permet la bipedestació i la marxa.**  

D - E

481,86 27,27

6121517 6121517 Ortesi activa de maluc de duralumini encoixinada, composta de cistella pèlvica, 

dos cuixals amb dues articulacions independents de maluc per control i

40,95 27,27

6121518 6121518 Cinturó pelvià d'acer. 90,57 0

6121520 6121520 Cinturó pelvià d'acer reforçat, amb suports als glutis. 145,78 0

6121521 6121521 Ortesi passiva de cuixa, composta per dues valves femorals medials o posteriors 

de termoplàstic rígid unides per platines regulables, que abasten des

407,11 27,27

6121522 6121522 Ortesi passiva per a la immobilització de maluc modular, de termoplàstic rígid, 

composta de cistella pèlvica unida a cuixal mitjançant una articulació

307,14 27,27

6121523 6121523 Ortesi passiva per a la immobilització de maluc de termoplàstic rígid, composta 

de cistella pèlvica i cuixal sense articulació

307,14 27,27

6121525 6121525 Ortesi per a la immobilització de maluc de termoplàstic rígid, composta de 

cistella pèlvica i dos cuixals amb dues articulacions de maluc per control

801,37 27,27

6121802 6121802 Ortesi de Dennis Browne. Fèrula combinada per a tractament de peus i maluc. 

REALITZA LA ROTACIó I L'ABDUCCIó DELS MEMBRES INF.,COMPOSTA DE BOTINES 

UNI

114,78 27,27

6121805 6121805 Recanvi de botines per adaptar a ortesi de Dennis Browne amb codi 06 12 18 02 48,14 27,27

6121806 6121806 Ortesi desrotatòria femoral unilateral unida a cinturó pelvià i estrep ancorat al 

calçat propi que controla la rotació interna o externa de la cama pe

207,72 27,27

6121808 6121808 Ortesi desrotatòria femoral bilateral unida a cinturó pelvià i estrep ancorat al 

calçat propi que controla la rotació interna o externa de la cama per

287,35 27,27

6121812 6121812 Ortesi per a descàrrega de maluc. Fèrula de Thomas articulada amb encaix. 

Bitutor femoral amb encaix quadrangular de recolzament isquiàtic en termoplà

663,68 27,27

6121814 6121814 Ortesi de Tachdjiand. Ortesi per al tractament d'afecció unilateral de maluc que 

manté el membre en abducció mitjançant un encaix trilateral, articula

693,68 27,27

6121816 6121816 Ortesi femoral d'abducció de Toronto per al tractament d'afeccions bilaterals 

de malucs. Composta de cotilles femorals en abducció, barra central amb

709,14 27,27

6121823 6121823 Ortesi de marxa alternant composta d'un dispositiu mecànic unit a dues barres 

laterals que s'acoblen de forma removible a les bandes medials de l'orte

1243,46 27,27

6121825 6121825 Ortesi de marxa alternant composta d'un dispositiu mecànic unit a dues barres 

laterals que s'acoblen de forma remobible a les bandes medials de l'orte

2037,23 27,27

6121826 6121826 Recanvi de cuixal de l'ortesi de Thomas termoplàstic. 391,62 0

6121828 6121828 Recanvi d'encaix laminat trilateral en ortesi de Tachdjiand. 244,47 0



6121830 6121830 Recanvi de molla elàstica d'ortesi desrotatòria. 101,87 0

6121834 6121834 Ortesi de moviment alternatiu compost de dues ortesis de genoll, turmell i peu, 

amb articulació de genoll, articulacions de maluc biaxials lliures uni

4772,29 27,27

6122104 6122104 Articulació de turmell rígida desmuntable, col·locada sobre un eix anatòmic 

amb control de moviment a determinar mitjançant topalls anterior i posteri

123,97 0

6122106 6122106 Articulació de turmell rígida desmuntable mitjançant pius, amb control de 

moviments a determinar mitjançant topalls anterior i posterior.

94,2 0

6122108 6122108 Articulació de turmell rígida desmuntable, situada al taló mitjançant pius 

encastats al taló, amb control de moviment per topalls.

85,82 0

6122110 6122110 Articulació de turmell rígida telescòpica per a fèrules de descàrrega. 123,01 0

6122113 6122113 Articulació de turmell rígida lliure per a ortesi termoconformada. 72,73 0

6122114 6122114 Articulacio de turmell rígida amb assistència variable a la dorsiflexió, sense 

topalls posteriors.

76,42 0

6122116 6122116 Articulacio de turmell rígida de doble acció regulable a la dorsiflexió o flexió 

plantar.

197,39 0

6122119 6122119 Articulacio de turmell rígida amb sistema passiu regulable d'extensió o flexió. 227,27 0

6122120 6122120 Articulacio de turmell rígida amb sistema dinàmic regulable per molla 

d'extensió o flexió.

341,3 0

6122121 6122121 Articulació de turmell flexible amb assistència o sense a la dorsiflexió. 114,42 0

6122122 6122122 Articulació de turmell flexible amb assistència o sense a la dorsiflexió, amb 

topall posterior de control de moviment fix o graduable.

118,89 0

6122123 6122123 Articulació de turmell flexible amb assistència variable a la dorsiflexió. 216 0

6122124 6122124 Articulació de turmell flexible amb assistència variable a la dorsiflexió amb 

topall posterior de control de moviment fix o graduable.

238,08 0

6122404 6122404 Articulació de genoll rígida d'acer d'un eix amb tanca d'anelles. 276,93 0

6122406 6122406 Articulació de genoll rígida d'acer d'un eix amb tanca suïssa. 351,41 0

6122408 6122408 Articulació de genoll rígida d'acer d'un eix amb tanca suïssa amagada. 368,07 0

6122410 6122410 Articulació de genoll rígida d'acer lliure d'un eix en posició retardada. 254,55 0

6122412 6122412 Articulació de genoll rígida d'acer de doble eix amb control ajustable del 

moviment de flexoextensió.

312,19 0

6122413 6122413 Articulació de genoll rígida d'acer de doble eix amb grau de flexió ajustable. 396,59 0

6122414 6122414 Articulació de genoll rígida d'acer amb tanca suïssa interna, amb sistema de 

desbloqueig anterior.

431,82 0

6122415 6122415 Articulació de genoll rígida amb sistema pasiu regulable d'extensió o flexió. 400 0

6122416 6122416 Articulació de genoll rígida amb sistema dinàmic regulable per molla d'extensió 

o flexió.

420,19 0

6122417 6122417 Articulació de genoll amb molla espiral que permet 18º de flexió.   E 381,82 0

6122702 6122702 Articulació de maluc d'un eix lliure, d'acer. 218,18 0

6122703 6122703 Articulació de maluc d'un eix lliure de dur-alumini. 200 0

6122704 6122704 Articulació de maluc d'un eix amb tanca d'anelles. 218,18 0

6122706 6122706 Articulació de maluc de doble eix amb tanca d'anelles i moviment d'abducció. 286,22 0

6122709 6122709 Articulació de maluc de doble eix amb control regulable de flexoextensió i 

abducció.

240,2 0

6180302 6180302 Pròtesi funcional per a la substitució dels dits índex, del mig, anular i menovell, 

total o parcial, adaptada per realitzar base d'oposició, placa amb

145,1 0

6180304 6180304 Pròtesi funcional per a la substitució dels dits índex, del mig, anular i menovell, 

total o parcial, adaptada per realitzar base d'oposició, barra d'a

302,89 0

6180306 6180306 Pròtesi funcional de dit polze en oposició, realitzada amb reïna acrílica, 

adaptada a eminència tènar o palmell de la mà.  D

323,88 0



6180308 6180308 Pròtesi funcional per a l'amputació total de dits amb un encaix de reïna acrílica 

per a palmell dit polze, índex i dit del mig articulats exocèntricam

574,6 0

6180602 6180602 Encaix infracondili de desarticulació de canell amb finestra d'obertura i tanca i 

terminal segons prescripció.  D - H

764,57 0

6180604 6180604 Sistema d'accionament cinemàtic per a pròtesi de desarticulació de canell.  D - 

H

89,25 0

6180606 6180606 Sistema de suspensió per a pròtesi infracondília de desarticulació de canell.  D - 

H

63,74 0

6180649 6180649 x 512,73 0

6180902 6180902 Encaix infracondili, amb sistema de suspensió de braç, articulació canell i 

terminal, segons prescripció.  D

590,91 0

6180904 6180904 Encaix supracondili amb articulació de canell i terminal, segons prescripció.  D 1103,89 0

6180907 6180907 Encaix supracondili amb doble encaix per a pronosupinació passiva, articulació 

de canell i terminal, segons prescripció.  D

1434,24 0

6180908 6180908 Encaix supracondili amb doble encaix per a pronosupinació elèctrica, articulació 

de canell i terminal, segons prescripció.  D

1229,36 0

6180910 6180910 Encaix infracondili amb sistema de suspensió de braç mitjançant barres 

articulades, articulació de canell i terminal, segons prescripció.  D

1124,36 0

6180912 6180912 Encaix infracondili amb articulació multiplicadora de colze i avantbraç protètic, 

articulació de canell i terminal segons prescripció.  D

1590,91 0

6180913 6180913 Encaix infracondili amb beina de suspensió de silicona i sistema d'ancoratge 

distal segons prescripció.  D

1409,09 0

6180916 6180916 Sistema de suspensió per a encaix infracondili d'amputació d'avantbraç.  D 63,74 0

6180920 6180920 Recanvi de corretjam de tracció cinemàtica per a pròtesi supracondília. 91,89 0

6180922 6180922 Recanvi de corretjam de suspensió i tracció  cinemàtica per a pròtesi 

infracondília.

108,34 0

6180923 6180923 Sistema d'accionament cinemàtic per a pròtesi d'amputació d'avantbraç.  D 114,74 0

6180924 6180924 Pronosupinació cinemàtica.  D 326,38 0

6180930 6180930 Elèctrode bicanal.  F -  D - E - H 1148,73 0

6180933 6180933 Cable per a unitat o processador de quatre canals.   F - D - E - H 66,83 0

6180934 6180934 Cable elèctrode bicanal.  F - D - E - H 65,36 0

6180935 6180935 Unitat de gir elèctric.  F - D - E - H 2792,7 0

6180937 6180937 Processador de quatre canals i càpsula d'ajustament.  F -  D - E - H 2056,36 0

6180939 6180939 Bateria intercanviable d'alta capacitat.  F -  D - E - H 604,06 0

6180940 6180940 Carregador universal.  F - D - E - H 594,55 0

6180942 6180942 Mitja d'avantbraç. 49,26 0

6180945 6180945 Microclau de tracció.  F - D- E - H 442 0

6180947 6180947 Microclau de balança.  F - D- E - H 455,58 0

6180949 6180949 Microclau de pressió.  F - D- E - H 512,73 0

6180953 6180953 Cable de bateria intercanviable d'alta capacitat.  F -  D - E - H 72,24 0

6180955 6180955 Marc suport de bateria.  F -  D - E - H 131,82 0

6181202 6181202 Encaix per a desarticulació de colze, articulació de canell i terminal, segons 

prescripció.  D - H

541,81 0

6181204 6181204 Sistema de suspensió per a pròtesi de desarticulació de colze.  D 41,44 0

6181206 6181206 Sistema d'accionament cinemàtic de flexoextensió de colze protètic actiu, per a 

pròtesi de desarticulació de colze.   D

165,74 0

6181502 6181502 Encaix humeral per a amputació de braç, articulacions de colze, canell i 

terminal, segons prescripció.   D - H

471,14 0

6181503 6181503 Encaix humeral per a amputació de braç, amb ancoratge i suspensió de silicona.  

D - H

1318,18 0

6181504 6181504 Estructura d'avantbraç exoesquelètica per a pròtesi de desarticulació de colze.  

D - H

777,65 0

6181505 6181505 Estructura exoesquelètica per a pròtesi d'amputació d'avantbraç.  D - H 545,31 0



6181506 6181506 Estructura d'avantbraç endoesquelètica  per a pròtesi de desarticulació de 

colze.  D - H

713,91 0

6181507 6181507 Estructura endoesquelètica per a pròtesi d'amputació d'avantbraç.  D - H 504,75 0

6181508 6181508 Estructura exoesquelètica per a pròtesi d'amputació de braç.  D 917,88 0

6181510 6181510 Estructura endoesquelètica per a pròtesi d'amputació de braç.  D 841,39 0

6181512 6181512 Sistema de suspensió per a pròtesi d'amputació de braç.  D - H 34,36 0

6181514 6181514 Sistema d'accionament cinemàtic per a flexoextensió o obertura de terminal i 

blocatge de colze actiu per a pròtesi de braç.  D - H

153,93 0

6181802 6181802 Encaix per a desarticulació d'espatlla, articulacions d'espatlla, colze, canell i 

terminal, segons prescripció.  D - H

602,35 0

6181804 6181804 Estructura exoesquelètica per a pròtesi de desarticulació d'espatlla.  D - H 1077,23 0

6181806 6181806 Estructura endoesquelètica per a pròtesi de desarticulació d'espatlla.  D - H 968,87 0

6181808 6181808 Sistema de suspensió per a pròtesi de desarticulació d'espatlla.  D - H 51 0

6181810 6181810 Sistema d'accionament cinemàtic per a flexoextensió de colze per a pròtesi de 

desarticulació d'espatlla.  D - H

191,23 0

6181812 6181812 Sistema d'accionament cinemàtic per a flexoextensió o obertura de terminal i 

blocatge de colze actiu per a pròtesi de desarticulació d'espatlla.  D -

299,58 0

6182102 6182102 Encaix per a desarticulació interescapulotoràcica, articulacions d'espatlla, colze, 

canell i terminal, segons prescripció.  D - H

605,55 0

6182104 6182104 Estructura exoesquelètica per a pròtesi de desarticulació 

d'interescapulotoràcica.  D - H

1077,23 0

6182106 6182106 Estructura endoesquelètica per a pròtesi de desarticulació 

d'interescapulotoràcica.  D - H

968,87 0

6182108 6182108 Sistema de suspensió per a pròtesi de desarticulació d'interescapulotoràcica.  D - 

H

51 0

6182110 6182110 Sistema d'accionament cinemàtic per a flexoextensió o obertura de terminal i 

blocatge de colze actiu per a pròtesi de desarticulació d'interescapuloto

299,58 0

6182401 6182401 Mà d'obertura en ressort de dit polze.  D - H 411,82 0

6182402 6182402 Mà activa d'obertura bidigital.  D - H 535,05 0

6182403 6182403 Manyopla infantil.  D - H 250,38 0

6182404 6182404 Mà activa d'obertura bidigital, mitjançant un accionament i blocatge 

d'obertura.  D - H

1038,18 0

6182409 6182409 Mà elèctrica infantil inclòs processador programable.  F - E - D - H 8279,88 0

6182410 6182410 Mà elèctrica de funció constant.  F - D - E - H 5692,09 0

6182411 6182411 Mà elèctrica amb sistema de control sensor d'adult  inclòs processador 

programable.  F - D - E - H

11069,09 0

6182412 6182412 Mà elèctrica de funció variable.  F - D - E -  H 6975,07 0

6182413 6182413 Mà elèctrica de funció variable per a amputació transcarpiana.  F - D - E - H 7078,18 0

6182702 6182702 Pinça ganxo mecànica amb tanca lateral estàndard de duralumini.  D - H 536,43 0

6182704 6182704 Pinça ganxo mecànica amb la tanca lateral estàndard de duralumini amb 

bandes d'adherència.  D - H

799,37 0

6182706 6182706 Pinça ganxo mecànica amb tanca lateral per a infant de duralumini.  D - H 536,8 0

6182707 6182707 Pinça ganxo mecànica amb tanca lateral d'acer d'adult.  D - H 851,08 0

6182708 6182708 Pinça ganxo mecànica amb tanca lateral d'acer amb sistema d'ancoratge a la 

seva base per a treball.  D - H

2015,85 0

6182710 6182710 Pinça ganxo mecànica amb tanca terminal.  D - E - H 666 0

6182713 6182713 Pinça elèctrica de funció constant.   F - D - E -  H 7158,97 0

6182715 6182715 Pinça elèctrica de funció variable.  F - D - E - H 8757,44 0

6183003 6183003 Canell mecànic rodó amb rosca per a terminal, per a estructura exoesquelètica.  

D - H

131,32 0

6183010 6183010 Canell mecànic amb sistema de baioneta i fixació en dotze posicions per a 

estructura exoesquelètica.  D - H

506,6 0

6183016 6183016 Canell petit per a estructura endosquelètica.  D - H 217,27 0



6183018 6183018 Canell per a pronosupinació dinàmica.  D - H 603,95 0

6183020 6183020 Canell per a pronosupinació elèctrica.  F - D - E - H 479,72 0

6183023 6183023 Canell mecànic amb sistema de baioneta i fixació multiposicional per a 

estructura exoesquelètica.  D - H

579,45 0

6183302 6183302 Colze passiu per a pròtesi de desarticulació de colze.  D - H 645,66 0

6183304 6183304 Colze actiu per a pròtesi de desarticulació de colze.  D - H 802,75 0

6183306 6183306 Colze de blocatge passiu per a estructura exoesquelètica.  D - H 626,08 0

6183308 6183308 Colze de blocatge passiu per a estructura endoesquelètica.  D - H 516,65 0

6183310 6183310 Colze actiu de blocatge en dotze posicions.  D - H 1539,53 0

6183317 6183317 Colze actiu de blocatge en múltiples posicions amb flexió assistida.  D - H 4790,48 0

6183318 6183318 Articulació de colze multiplicadora.  D - H 346,61 0

6183319 6183319 Colze actiu de blocatge elèctric per a múltiples posicions i flexió assistida.  D - E - 

H

8075,19 0

6183320 6183320 Articulació de colze policèntrica.  D - H 218,57 0

6183321 6183321 Colze elèctric.  D - E - H 9069,85 0

6183322 6183322 Articulació de colze amb bloqueig dentat.  D - H 609,29 0

6183602 6183602 Articulació d'espatlla passiva multiposicional.   D - H 208,35 0

6183604 6183604 Articulació d'espatlla passiva de flexoextensió i abducció-adducció.  D - H 299,58 0

6183606 6183606 Articulació d'espatlla passiva de flexoextensió.  D - H 233,22 0

6210002 6210002 Pròtesi cosmètica per a l'amputació de mà, confeccionada amb guant, farcida 

de goma escuma.  H

624,3 0

6210004 6210004 Guant cosmètic de PVC. 180,75 0

6210005 6210005 Guant cosmètic de silicona.  H 209,09 0

6210006 6210006 Mà cosmètica passiva d'infant. 235,34 0

6210008 6210008 Mà cosmètica passiva d'adult. 235,34 0

6210010 6210010 Substitució de funda cosmètica per a pròtesi endoesquelètica d'amputació de 

braç.  H

126,72 0

6210012 6210012 Pròtesi per a desarticulació interescapulotoràcica cosmètica, amb encaix de 

monyó, sistema de suspensió i farciment de matèria tova folrada que recons

631,78 0

6210014 6210014 Substitució de funda cosmètica per a pròtesi endoesquelètica per a 

desarticulació d'espatlla.  H

129,64 0

6210016 6210016 Substitució de funda cosmètica per a pròtesi endoesquelètica per a 

desarticulació interescapulotoràcica.  H

129,64 0

6240302 6240302 Pròtesi per a l'amputació parcial o total de dits. Pròtesi que substitueix el 

segment amputat. Ortesi de compensació contralateral.  D

166,03 0

6240304 6240304 Pròtesi per a l'amputació transmetatarsiana. Pròtesi que substitueix el segment 

amputat i reconstrucció de l'arc de les articulacions metatarsofalàngi

177,27 0

6240306 6240306 Protèsi per a l'amputació tarsometatarsiana o de Lisfranc. Botina amb protesi 

de reconstrucció de l'arc intern i farciment de l'avantpeu. Ortesi de co

409,3 0

6240310 6240310 Pròtesi per a l'amputació de Chopart. Botina de material amb tanca i farciment 

anterior.  D

512,21 0

6240312 6240312 Pròtesi per a l'amputació de Chopart o Lisfranc. Fèrula posterior dinàmica amb 

ortesi anterior sencera, amb solapes anteriors de tanca i farciment pro

327,27 0

6240314 6240314 Pròtesi d'amputació de Chopart. Pròtesi d'hemivalva anterior, laminada amb 

recolzament PTB, tanca posterior de material rígid i avantpeu elàstic.   D

809,12 0

6240318 6240318 Pròtesi per a amputació de Pirogoff laminada amb recolzament PTB, encaix 

interior d'escuma termoplàstica i avantpeu elàstic.  D

922,16 0

6240320 6240320 Mitjó per amputació parcial de peu de silicona folrat de teixit per a amputació 

parcial de peu.  D

75,68 0

6240602 6240602 Pròtesi per a amputació de SYME, laminada, amb recolzament PTB i finestra. 

Peu segons prescripció.  D

1010,63 0



6240604 6240604 Pròtesi per a amputació de SYME, laminada, amb recolzament PTB i encaix 

interior d'escuma termoplàstica amb reïna. Peu segons prescripció.  D

1145,45 0

6240901 6240901 Pròtesi tibial per millorar la funció estètica del pacient no apte per a 

deambular, composta d'una funda de material lleuger.  D

524,88 0

6240907 6240907 Estructura exoesquelètica i alineament per a pròtesi tibial.  D 678,37 0

6240909 6240909 Estructura endoesquelètica amb funda cosmètica, mitja estètica i alineament 

per a pròtesi tibial.  D

726,11 0

6240918 6240918 Cuixal femoral per a pròtesi tibial.  D 259,45 0

6240920 6240920 Cuixal femoral amb recolzament isquiàtic per a pròtesi tibial.  D 288,35 0

6240922 6240922 Estructura exoesquelètica i alineament per a pròtesi tibial. Cuixal femoral, 

articulació mecànica del genoll i peu segons prescripció.  D

705,16 0

6240923 6240923 Mitja tibial fina de teixit per a monyó.  D 12,91 0

6240924 6240924 Estructura endoesquelètica i alineament amb funda cosmètica per a pròtesi 

tibial. Cuixal femoral, articulació mecànica del genoll i peu segons prescri

807,97 0

6240925 6240925 Mitja tibial gruixuda de teixit per a monyó.  D 19 0

6240928 6240928 Suspensor de genoll elàstic, de neoprè, per a amputats tibials.  D 48,91 0

6240929 6240929 Mitja tibial amb forat distal per a beina de suspensió de silicona per a monyó.  

D

18,09 0

6240930 6240930 Mitja estètica per a pròtesi tibial. 16,36 0

6240932 6240932 Mitja tibial de silicona per a monyó.  D 90,72 0

6240934 6240934 Funda cosmètica endoesquelètica, per a pròtesi tibial.*  D - H 148,15 0

6240935 6240935 Sistema d'ancoratge de pin estriat per a beina de suspensió en silicona amb 

adaptador incorporat.  D

295,45 0

6240936 6240936 Suspensor de silicona de menys de 3 mm, amb malla externa de teixit.  D 114,55 0

6240937 6240937 Sistema d'ancoratge de pin de cordó per a beina de suspensió en silicona amb 

adaptador incorporat.  D

163,64 0

6240938 6240938 Sistema d'ancoratge de pin llis per a beina de suspensió en silicona amb 

adaptador incorporat.  D

295,45 0

6240939 6240939 Canvi de vàlvula distal d'expulsió automàtica per a encaix de protesi tibial.  D 86,36 0

6241201 6241201 Pròtesi per a desarticulació de genoll  per millorar la funció estètica del pacient 

no apta per a deambular, composta d'una funda de material lleuger.

524,94 0

6241202 6241202 Estructura exoesquelètica i alineament per a desarticulació de genoll.  D 842,6 0

6241204 6241204 Estructura endoesquelètica amb funda cosmètica desmuntable, mitja estètica i 

alineament per a desarticulació de genoll.  D

879,15 0

6241206 6241206 Funda cosmètica endoesquelètica per a desarticulació de genoll.*  D - H 270,62 0

6241207 6241207 Mitja estètica per a pròtesis de desarticulació de genoll.   D 18,18 0

6241501 6241501 Pròtesi femoral per millorar la funció estètica del pacient no apta per a 

deambular, composta d'una funda de material lleuger.   D

524,94 0

6241502 6241502 Canvi de vàlvula de succió d'expulsió automàtica.  D 100 0

6241504 6241504 Sistemes de suspensió cinturó silesià.  D 86,96 0

6241506 6241506 Sistemes de suspensió cinturó pelvià amb corretja lateral.  D 104,47 0

6241508 6241508 Sistemes de suspensió cinturó pelvià amb corretja lateral i politja medial.  D 107,37 0

6241510 6241510 Sistemes de suspensió bandolera.  D 54,4 0

6241512 6241512 Sistemes de suspensió arnès amb tirants.  D 149,94 0

6241516 6241516 Suspensor de maluc elàstic, de neoprè, per a amputats femorals.  D 109,09 0

6241517 6241517 Sistemes de suspensió cinturó pelvià amb articulació de maluc i politja medial.  

D

147,05 0

6241518 6241518 Estructura exoesquelètica i alineament per a pròtesi femoral.  D 746,16 0

6241520 6241520 Estructura endoesquelètica amb funda cosmètica desmuntable, mitja estètica i 

alineament per a pròtesi femoral.  D

953,33 0

6241522 6241522 Mitja de cuixa fina, de teixit, per a monyó.  D 30,61 0

6241524 6241524 Mitja de cuixa gruixuda, de teixit, per a monyó.  D 22,73 0



6241525 6241525 Mitja de cuixa amb forat distal per a beina de suspensió de silicona per a 

monyó.  D

23,62 0

6241528 6241528 Funda cosmètica endoesquelètica per a pròtesi femoral.*  D - H 318,18 0

6241530 6241530 Mitja estètica per a pròtesi femoral.  D 18,18 0

6241531 6241531 Sistema d'ancoratge de pin estriat per a beina de suspensió en silicona amb 

adaptador incorporat.  D

295,45 0

6241532 6241532 Sistema d'ancoratge de pin de cordó per a beina de suspensió en silicona amb 

adaptador incorporat.  D

163,64 0

6241533 6241533 Sistema d'ancoratge de pin llis per a beina de suspensió en silicona amb 

adaptador incorporat.  D

295,45 0

6241801 6241801 Pròtesi per a desarticulació de maluc per millorar la funció estètica del pacient 

no apta per a deambular, composta d'una funda de material lleuger.

1363,64 0

6241802 6241802 Cistella pelviana canadenca laminada.   D 1550,4 0

6241804 6241804 Cistella pelviana canadenca termoconformada al buit.   D 1390,91 0

6241808 6241808 Estructura endoesquelètica amb funda cosmètica desmuntable, mitja estètica i 

alineament per a pròtesi canadenca, per a desarticulació de maluc.  D

1407,48 0

6241810 6241810 Funda cosmètica endoesquelètica per a desarticulació de maluc.*  D - H 328,17 0

6241812 6241812 Mitja estètica per a pròtesi de desarticulació de maluc.  D 22,79 0

6241897 6241897 Alineament per recanvi de cistella pelviana per a desarticulació de maluc.   D 316,78 0

6242101 6242101 Pròtesi per a hemipelvectomia per millorar la funció estètica del pacient no 

apta per a deambular, composta d'una funda de material lleuger.   D

1363,64 0

6242104 6242104 Estructura endoesquelètica amb funda cosmètica desmuntable, mitja estètica i 

alineament per a pròtesi canadenca, per a hemipelvectomia.  D

1407,48 0

6242106 6242106 Funda cosmètica endoesquelètica per a hemipelvectomia.*  D - H 301,8 0

6242107 6242107 Cistella pelviana canadenca laminada.   D 1782,22 0

6242108 6242108 Mitja estètica per a pròtesi d'hemipelvectomia.  D 22,79 0

6242109 6242109 Cistella pelviana canadenca termoconformada al buit.   D 1622,73 0

6242197 6242197 Alineament per recanvi de cistella pelviana per a hemipelvectomia.  D 316,78 0

6242701 6242701 Peu de perfil baix per a amputació de Syme.  D   K1-K4 459,45 0

6242702 6242702 Peu SACH.  D  K1-K4 140,95 0

6242704 6242704 Peu articulat.  D   K1-K4 290,91 0

6242708 6242708 Peu SACH de quilla curta que permet mobilitat d'avantpeu.   D   K2-K4 263,64 0

6242709 6242709 Peu d'eix múltiple d'amortiment i impulsió mitjançant sistema elàstic intern.  D  

K2-K4

481,75 0

6242711 6242711 Peu de moderat emmagatzemament i retorn d'energia, de làmines amb taló 

actiu i flexibilitat seleccionada en funció del pes, l'activitat del pacient i

772,73 0

6242797 6242797 Alineament per recanvi de peu protètic.  D 54,55 0

6243002 6243002 Dispositiu d'amortiment de forces de rotació per a amputació femoral o 

desarticulació de maluc o hemipelvectomia.  D

819,55 0

6243003 6243003 Sistema de desbloqueig-bloqueig per permetre rotació axial endoesquelètica 

per a amputació femoral o desarticluació de maluc o hemipelvectomia.   D

544,45 0

6243304 6243304 Articulacions mecàniques de genoll externes d'acer amb blocatge per a pròtesi 

tibial.  D  K1-K4

255,92 0

6243306 6243306 Articulacions mecàniques de genoll externes d'acer amb topall amagat i 

rodaments per a pròtesi tibial.  D   K1-K4

526 0

6243308 6243308 Genoll exoesquelètic monocèntric amb blocatge a voluntat.  D - H  K1-K2 462,03 0

6243310 6243310 Genoll exoesquelètic monocèntric lliure amb dispositiu de recuperació 

mecànica a l'extensió i control de flexoextensió durant la fase de balanceig i s

639,84 0



6243313 6243313 Genoll endoesquelètic monocèntric lliure amb sistema de blocatge a voluntat, 

dispositiu de recuperació mecànica a l'extensió i sistema de fre durant l

818,18 0

6243314 6243314 Genoll endoesquelètic monocèntric amb blocatge.   D  K1-K4 451,48 0

6243318 6243318 Genoll endoesquelètic monocèntric lliure amb control hidràulic de balanceig.  D  

K2-K4

2281,33 0

6243320 6243320 Genoll endoesquelètic monocèntric lliure amb dispositiu de recuperació 

mecànica a l'extensió i sistema de fre durant la fase de recolzament del peu.

493,12 0

6243322 6243322 Genoll endoesquelètic monocèntric lliure amb control hidràulic rotatori de 

balanceig mitjançant circuit tancat o cilindre i de frenat en la fase de re

3209,83 0

6243323 6243323 Genoll endoesquelètic monocèntric amb control pneumàtic de balanceig i de 

frenat en la fase de recolzament.   D   K2-K4

2090,91 0

6243324 6243324 Genoll endoesquelètic policèntric de quatre eixos amb recuperació mecànica a 

l'extensió incorporada per a desarticulació de genoll o amputació femoral

1103,77 0

6243325 6243325 Genoll endoesquelètic policèntric de quatre eixos amb recuperació pneumàtica 

i control en fase de recolzament per a desarticulació de genoll o amputac

2181,82 0

6243326 6243326 Genoll endoesquelètic policèntric de quatre eixos amb recuperació hidràulica a 

l'extensió incorporada  per a desarticulació de genoll o amputació femo

3090,91 0

6243328 6243328 Genoll endoesquelètic policèntric de quatre eixos amb sistema de blocatge a 

voluntat, amb recuperació a l'extensió per a desarticulació de genoll o am

1136,36 0

6243335 6243335 Genoll endoesquelètic policèntric de cinc eixos amb recuperació hidraúlica i 

cilindre hidràulic de bloqueig.  D - E - H  K3 -K4

3090,91 0

6243336 6243336 Genoll endoesquelètic policèntric de set eixos amb recuperació hidràulica i 

cilindre hidràulic de bloqueig.  D - E - H  K3 -K4

2215,2 0

6243398 6243398 Alineament per recanvi d'articulació de genoll exoesquelètica.  D 300,91 0

6243399 6243399 Alineament per recanvi d'articulació de genoll endoesquelètica.  D 114,55 0

6243602 6243602 Articulació de maluc exoesquelètica, monocèntrica.   D   K1-K4 258,24 0

6243604 6243604 Articulació de maluc endoesquelètica, monocèntrica.   D   K1-K4 500 0

6243606 6243606 Articulació de maluc endoesquelètica amb blocatge.   D  K1-K4 590,91 0

6243608 6243608 Articulació de maluc endoesquelètica, monocèntrica, lliure, amb dispositiu 

d'alineació incorporat.   D      K1-K4

871,88 0

6243609 6243609 Articulació de maluc endoesquelètica, monocèntrica, amb dispositiu interior 

d'extensió incorporat i sistema d'alineació i anclatge anterior.  D  K1-K4

1431,3 0

6243698 6243698 Alienament per recanvi d'articulació de maluc.  D 181,82 0

6243902 6243902 Encaix d'amputació tibial per a pròtesi PTB amb beina interior de material 

microesponjós i, adaptador modular d'encaix incorporat.  D

756,45 0

6243904 6243904 Encaix d'amputació tibial per a pròtesi KBM amb beina interior de material 

microesponjós i adaptador modular d'encaix incorporat.  D

770,09 0

6243906 6243906 Encaix d'amputació tibial per a pròtesi PTS amb beina interior de material 

microesponjós i adaptador modular d'encaix incorporat.  D

770,09 0

6243907 6243907 Encaix rígid laminat amb adaptador modular d'encaix incorporat i beina segons 

prescripció.  D

821,56 0

6243909 6243909 Encaix rígid termoconformat al buit amb adaptador modular d'encaix 

incorporat i beina segons prescripció.  D

781,69 0

6243911 6243911 Beina de suspensió en silicona sense sistema d'ancoratge, amb suspensor 

segons prescripció.  D  K1-K4

372,73 0

6243913 6243913 Beina de suspensió en silicona amb sistema d'ancoratge distal segons 

prescripció.  D  K1-K4

372,73 0

6243915 6243915 Beina de suspensió de gel de poliuretà.  D  K1- K4 500 0

6243917 6243917 Beina amb membrana de cambra hipobàrica amb vàlvula distal d'expulsió 

automàtica.  D  K3-K4

590,91 0

6243998 6243998 Alineament per recanvi d'encaix tibial rígid.  D 92,73 0

6244202 6244202 Encaix de pròtesi amb recolzament distal i encaix interior d'escuma 

termoplàstica, per a desarticulació de genoll.  D

827,27 0

6244204 6244204 Encaix de pròtesi amb recolzament isquiàtic i obertura per a desarticulació de 

genoll.  D

827,27 0



6244206 6244206 Encaix de pròtesi amb recolzament distal i doble encaix, a l'interior amb 

escuma termoplàstica, per a desarticulació de genoll.  D

827,27 0

6244208 6244208 Encaix rígid femoral quadrangular, de contacte total, laminat amb recolzament 

isquiàtic amb vàlvula de suspensió i adaptador modular d'encaix incorpor

827,27 0

6244212 6244212 Encaix rígid femoral quadrangular de polipropilè, regulable o no en sentit 

anteroposterior i adaptador modular d'encaix incorporat.  D  K1

841,44 0

6244214 6244214 Encaix rígid femoral quadrangular termoconformat al buit, amb recolzament 

isquiàtic amb vàlvula de suspensió i adaptador modular d'encaix incorporat.

827,27 0

6244215 6244215 Encaix rígid femoral quadrangular termoconformat al buit 1020 0

6244216 6244216 Encaix rígid femoral quadrangular de contacte total, laminat amb recolzament 

isquiàtic i beina segons prescripció.  D

1099,75 0

6244218 6244218 Encaix ISNY amb vàlvula de suspensió i adaptador modular d'encaix incorporat.  

D

1090,91 0

6244219 6244219 Encaix femoral de contenció isquiàtica laminat (CAT-CAM) amb vàlvula de 

suspensió i adaptador modular d'encaix incorporat.  D

1344,02 0

6244221 6244221 Encaix femoral de contenció isquiàtica termoconformat (CAT-CAM) amb vàlvula 

de suspensió i adaptador modular d'encaix incorporat.  D

1293,78 0

6244222 6244222 Alineament per recanvi d'encaix femoral rígid amb adaptador modular d'encaix 

incorporat.  D

205,45 0

6244225 6244225 Encaix ISNY amb beina segons prescripció.  D 1238,84 0

6244226 6244226 Encaix femoral de contenció isquiàtica laminat (CAT-CAM) amb beina segons 

prescripció.  D

1345,45 0

6244227 6244227 Encaix femoral de contenció isquiàtica termoconformat (CAT-CAM) amb beina 

segons prescripció.  D

1345,45 0

6244228 6244228 Encaix rígid femoral de contenció isquiàtica amb interior tou i forquilla externa 

laminada (CAT-CAM) amb beina segons prescripció.  D

1345,45 0

6244229 6244229 Beina de suspensió en silicona, sense sistema d'ancoratge, amb suspensor 

segons prescripció.  D  K1-K4

372,73 0

6244230 6244230 Beina de suspensió per succió de silicona amb membrana de cambra 

hipobàrica, sense suspensor de silicona, amb vàlvula distal d'expulsió 

automàtica.  D

681,82 0

6244232 6244232 Beina de suspensió en silicona amb sistema d'ancoratge distal segons 

prescripció.  D  K1-K4

409,09 0

6244233 6244233 Beina de suspensió en silicona sense sistema d'ancoratge, amb suspensor 

segons prescripció.  D  K1-K4

409,09 0

6244234 6244234 Beina de suspensió per succió de silicona amb membrana de cambra 

hipobàrica, sense suspensor de silicona i amb vàlvula distal d'expulsió 

automàtica.

590,91 0

6244296 6244296 Alineament per recanvi d'encaix rígid amb adaptador modular d'encaix 

incorporat, per a desarticulació de genoll.  D

136,36 0

6244812 6244812 Encaix provisional rígid amb les modificacions de l'encaix corresponents per a 

adaptacions als canvis volumètrics del monyó. Estructura i peu segons p

712,15 0

6244814 6244814 Encaix provisional rígid amb les modificacions de l'encaix corresponents per a 

adaptacions als canvis volumètrics del monyó. Estructura, articulació d

863,64 0

6244815 6244815 Encaix provisional rígid amb les modificacions de l'encaix corresponents per a 

adaptacions als canvis volumètrics del monyó. Estructura, articulació d

827,27 0

6244818 6244818 Encaix provisional rígid amb les modificacions de l'encaix corresponents per a 

adaptacions als canvis volumètrics del monyó. Estructura, articulació d

1584,75 0

6244819 6244819 Encaix provisional rígid amb les modificacions de l'encaix corresponents per a 

adaptacions als canvis volumètrics del monyó.  Estructura, articulació

1584,75 0

6301802 6301802 Pròtesi mamaria exògena de silicona sòlida. 146,95 0

6301804 6301804 Pròtesi mamaria exògena de silicona sòlida lleugera, adhesiva o de doble capa. 168,19 0

6303006 6303006 Pròtesi per a reconstrucció de pavelló auricular,  a mida.*  D - H 2045,45 0



6303008 6303008 Pròtesi nasal a mida.*  D - H 2045,45 0

6303010 6303010 Pròtesi ocular de reïnes acríliques a mida previ motlle d'alginat de l'òrbita i iris 

pintat en dos o més capes.*  D - H

681,82 0

6303011 6303011 Ortopròtesi esclerocorneal de reïnes acríliques (sobre ptisis bulbi) a mida previ 

motlle orbitari d'alginat i iris pintat en dos o més capes.*  D - H

454,55 0

6303012 6303012 Pròtesi de reconstrucció d'òrbita (epitesis) composta de pròtesi ocular de reïnes 

acríliques i pròtesi de restauració orbitària en silicona, a mida, i

909,09 0

6303013 6303013 Ortesi terapèutica de contacte afàquica externa per a pacients infantils 

diagnosticats d'afàquia/cataracta congènita.  D - E - H

409,09 0

6303014 6303014 Ortesi terapèutica de contacte, hidròfila al 55 %, per al tractament de les 

malalties cornials.  D - E - H

136,36 0

6303302 6303302 Pròtesis palatines per a malformacions congènites, traumatismes i processos 

oncològics del paladar.  D - E - H

250,79 0

6303304 6303304 Pròtesi obturadora del paladar per a malformacions congènites, traumatismes i 

processos oncològics del paladar, quan l'alternativa de la reconstrucció

3315,45 0

6308901 6308901 Ortesi cranial per a infants de 5 a 18 mesos d'edat per al tractament de les 

deformitats cranials congènites severes (plagiocefàlia), a mida. La presc

1590,91 0

6339001 6339001 Calçat ortopèdic, botes estàndard (només es poden prescriure en el cas que el 

calçat vagi ancorat a un bitutor) (parell).*

95,14 32,73

6339002 6339002 Calçat ortopèdic, sabates d'escuma tova microporosa, amb recobriment tèxtil o 

pell, amb tanca, per a peus artrítics, diabètics i neuropàtics (parell).

53,64 32,73

6339009 6339009 Calçat ortopèdic, sabates amb alça inclosa fetes a mida sobre un motlle de guix 

o termoplàstic i forma especial per al pacient, amb deformitat greu de

536,24 32,73

6339013 6339013 Calçat ortopèdic, botes altes fins a 14 cm de canya amb alça inclosa, fetes a 

mida sobre un motlle de guix o termoplàstic i forma especial per al paci

563,69 32,73

6900002 6900002 Ortopròtesi exoesquelètica tibial amb encaix de suport patel·lar i peu segons 

prescripció.  D - E - H

1699,35 0

6900004 6900004 Ortopròtesi endoesquelètica tibial amb encaix de suport patel·lar i peu segons 

prescripció.  D - E - H

1870,66 0

6900006 6900006 Ortopròtesi exoesquelètica tibial amb encaix sense suport patel·lar i peu 

segons prescripció.  D - E - H

1555,45 0

6900008 6900008 Ortopròtesi endoesquelètica tibial amb encaix sense suport patel·lar i peu 

segons prescripció.  D - E - H

1726,75 0

6900010 6900010 Ortopròtesi exoesquelètica femoral amb encaix de suport isquiàtic i genoll i 

peu segons prescripció.  D - E - H

2028,26 0

6900012 6900012 Ortopròtesi endoesquelètica femoral amb encaix de suport isquiàtic i genoll i 

peu segons prescripció.  D - E - H

2364,01 0

6900014 6900014 Ortopròtesi exoesquelètica femoral amb encaix sense suport isquiàtic i genoll i 

peu segons prescripció.  D - E - H

1959,73 0

6900016 6900016 Ortopròtesi endoesquelètica femoral amb encaix sense suport isquiàtic i genoll 

i peu segons prescripció.  D - E - H

2295,49 0

6900018 6900018 Ortopròtesi exoesquelètica femoral amb encaix de suport isquiàtic emmotllada 

amb cuir i genoll i peu segons prescripció.  D - E - H

2041,95 0

6900020 6900020 Ortopròtesi exoesquelètica femoral amb encaix sense suport isquiàtic 

emmotllada amb cuir i genoll i peu segons prescripció.  D - E - H

1980,29 0

6900022 6900022 Ortopròtesi exoesquelètica de descàrrega amb suport patel·lar construïda en 

duralumini, acer o material similar, en suport per al peu inclòs.  D - E -

472,91 0

6900024 6900024 Ortopròtesi exoesquelètica de descàrrega amb suport patel·lar construïda en 

duralumini, acer o material similar, en suport del peu inclòs i articulaci

476,23 0

12030608 12030608 Crossa axil·lar regulable a diferents alçades (parell). 49,2 10,91

12030902 12030902 Bastó de recolzament d'avantbraç mitjançant una fèrula rígida i puny anterior 

(unitat).

40,08 10,91

12031602 12031602 Bastó de puny amb tres o més potes (unitat). 40,93 10,91

12060001 12060001 Carrutxa plegable regulable en alçada de 65 a 90 cm, amb dues rodes 

davanteres, recolzament de mans.

27,27 27,27



12060002 12060002 Carrutxa plegable articulada fixa o pas a pas, sense rodes, amb recolzament a 

les mans i regulable en alçada.

25,45 27,27

12060004 12060004 Carrutxa de quatre rodes amb recolzament axil·lar i graduable en alçada. 304,42 27,27

12060005 12060005 Carrutxa infantil d'1 a 6 anys, plegable, amb rodes de 150 mm de diàmetre i 

alçada graduable de 45 fins a 64 cm.*  D - E

156,15 27,27

12060006 12060006 Caminador graduable en alçada amb seient basculant, control postural de 

tronc, rodes per interior o exterior i fre.*  D - E - H

1533,27 27,27

12060008 12060008 Caminador anterior o posterior graduable en alçada amb seient abatible i 

posicionament de braç amb rodes per interior o exterior i fre.*  D - E - H

740,27 27,27

12060010 12060010 Caminador graduable en alçada amb sistema de suspensió pèlvica ajustable, 

control postural de tronc, rodes per interior o exterior i fre.*  D - E - H

874,58 27,27

12210003 12210003 Cadira de rodes de xassís plegable autopropulsable (roda de 600 mm) o no 

autopropulsable (roda de 300 mm) per a exterior o interior amb reposapeus 

reg

218,18 0

12210005 12210005 Cadira de rodes infantil de 2 a 12 anys d'edat, de xassís plegable o no, 

d'alumini, autopropulsable amb rodes inclinades o no, seient d'amplada extens

1512,96 0

12210007 12210007 Cadira de rodes infantil de xassís plegable o desmuntable no autopropulsable 

amb respatller reclinable, seient basculant mecànic i manual i reposapeus

1636,36 0

12210009 12210009 Cadira de rodes de xassís basculant amb seient i respatller reclinable 

individualment, hidràulic i manual, folrat i encoixinat, amb reposacaps, reposa

2340,72 0

12210010 12210010 Cadira de rodes semilleugera, de pes inferior a 16 kg, de xassís plegable, 

autopropulsable, reposapeus regulables en alçada i extraïbles, recolzabraço

313,64 0

12210011 12210011 Cadira de rodes de xassís fix per a interior amb seient i respatller fix encoixinat, 

no plegable amb reposapeus regulable en alçada, extraïbles i reco

236,47 0

12210013 12210013 Cadira de rodes de xassís fix per a interior amb seient i respatller reclinable 

encoixinat

278,9 0

12210015 12210015 Cadira de rodes de propulsió manual i verticalització manual o elèctrica, amb 

sistema de subjecció de genolls per a pacients lesionats medul·lars o mi

2000 0

12210017 12210017 Cadira de rodes infantil de xassís plegable o desmuntable no autopropulsable 

amb respatller reclinable i seient fix,

1215,15 0

12210021 12210021 Cadira de rodes lleugera d'alumini d'un pes inferior a 16 quilos (12 quilos de 

xassís, seient, respatller i rodes propulsores i 4 quilos d'accessoris)

1073,09 0

12210023 12210023 Cadira de rodes d'acer de xassís plegable, autopropulsable, homologada per a 

suportar un pes superior a 120 kg i amplada de seient entre 48-52 cm.

536,36 0

12210066 12210066 Cadira de rodes d'autopropulsió manual amb palanca propulsora i de direcció, 

per a la utilització amb un sol braç, dret o esquerre, reposapeus regulab

683,21 0

12210067 12210067 Cadira de rodes de doble anella d'autopropulsió manual, per a la utilització 

amb un sol braç, dret o esquerre, i reposapeus regulables en alçada i ext

622,79 0

12210068 12210068 Xassís de cadira de rodes basculant per adaptar sistemes emmotllats modulars 

de sedestació especials, per a pacients amb gran discapacitat (patologies

1657,15 0

12212702 12212702 Cadira de rodes amb motor elèctric, direcció elèctrica i bateries de gel de 30- 40 

- 50 Ah, per a pacients amb limitacions funcionals greus de l'apare

2818,18 0

12212703 12212703 Cadira de rodes infantil (de 3 a 12 anys) amb motor elèctric, direcció elèctrica i 

bateries de gel de 30- 40 - 50 Ah, per a pacients amb limitacions f

3454,55 0

12240002 12240002 Substitució per deteriorament dels accessoris funcionals de la roda davantera 

directriu 125 mm.

23,41 0

12240004 12240004 Substitució per deteriorament dels accessoris funcionals de la roda davantera 

directriu 200 mm.

28,16 0

12240005 12240005 Substitució per deteriorament dels accessoris funcionals de la roda darrera 300 

mm.

51,16 0



12240006 12240006 Substitució per deteriorament dels accessoris funcionals de la roda darrera 

inflable de 550 o 600 mm.

61,91 0

12240008 12240008 Substitució per deteriorament dels accessoris funcionals del fre. 27,75 0

12240010 12240010 Substitució per deteriorament dels accessoris funcionals del reposapeus. 51,26 0

12240012 12240012 Substitució per deteriorament dels accessoris funcionals del braç desmuntable. 46,76 0

12240014 12240014 Substitució per deteriorament dels accessoris funcionals del reposacaps. 52,6 0

12240018 12240018 Substitució de l'entapissat de la cadira de rodes. 76,49 0

12240025 12240025 Respatller reclinable alt a l'alçada de les espatlles per adaptar a les cadires de 

rodes amb codi 12 21 00 13, per a persones amb manca d'equilibri de

162,7 0

12240027 12240027 Respatller alt a l'alçada de les espatlles dur i folrat.   E 104,94 0

12240028 12240028 Seient dur, folrat, amb sistema de blocatge desmuntable.  E 67,71 0

12240029 12240029 Respatller anatòmic encoixinat de forma envoltant amb sistemes de control 

posturals inclosos.  D - E - H

705,91 0

12240031 12240031 Respatller emmotllat modular de sedestació especial, d'escumes indeformables 

de com a mínim 4 a 5 cm de gruix a totes les superfícies de contacte, per

1132,52 0

12240033 12240033 Seient complet emmotllat, de sedestació especial, no modular, d'escuma 

indeformable, de com a mínim 4 a 5 cm de gruix a totes les superfícies de

1044,03 0

12240034 12240034 Tac abductor triangular, dur i folrat. 59,09 0

12240036 12240036 Armilla amb sistema de subjecció.  D - H 69,65 0

12240037 12240037 Unitat de gir per a recolzabraços. 121,63 0

12240038 12240038 Recolzabraços amples, folrats, encoixinats (parell). 24,17 0

12240039 12240039 Reposabraços amb recolçament de mans. 97,28 0

12240040 12240040 Corretges engonals (parell). 45,67 0

12240042 12240042 Suports laterals del cap durs, folrats, amb acoblaments (unitat).  D - H 58,03 0

12240044 12240044 Suports laterals del cos, durs, folrats amb acoblaments (unitat).  D - H 75,45 0

12240047 12240047 Reposapeus elevable i reclinable (unitat).  D - H 100,43 0

12240050 12240050 Talonera rígida amb corretjam subjectapeu.  D - H 39,65 0

12240052 12240052 Placa posterior per a reposapeus.  D - H 42,56 0

12240054 12240054 Safata desmuntable especial, adaptada a cadira, amb acoblament. 77,38 0

12240056 12240056 Recanvi de bateria de gel de 30- 40 - 50 Ah per a cadira de rodes de propulsió 

elèctrica (parell).  D - E - H

335,17 0

12240058 12240058 Accessori per comandar la cadira de rodes elèctrica consistent de palanca 

directriu i motriu i interruptor per posar en marxa i aturada mitjançant una

637,97 0

12240060 12240060 Accessori que allarga el braç de palanca del fre, per a les cadires de rodes 

autopropulsables.  D - H

20,52 0

12240061 12240061 Anella de silicona per a cadira de rodes autopropulsable per a tetraplègics.  D 63,82 0

12240063 12240063 Accessori per adaptar a cadira de rodes autopropulsable per a persones amb 

doble amputació de membre inferior a partir del nivell supracondilar.

48,05 0

12240068 12240068 Xassís de cadira de rodes basculant per adaptar sistemes emmotllats modulars 

de sedestació especials

1657,15 0

21450002 21450002 Audiòfon.*   D - H 835,95 0

21459002 21459002 Motlles (2) adaptadors per a audiòfons.*  D - H 44,58 0

SES SES Sense Especificar 0 0


